Skolebestyrelsen ved Søndermarksskolen
Indkaldelse til skolebestyrelsesmøde
Skolebestyrelsesmøde afholdes: onsdag d. 29.jan. kl. 18.00 – 20.00
Fraværende:
Dagsordenspunkt
1. Godkendelse af dagsorden
2. Elevråd

3. Drøftelse af kvalitetsrapport
2018/2019 vi skal forholde os til side 50
Bilag D Henrik
a. Evt. bemærkninger inden
endelig godkendelse.

Referat
godkendt
Elevrådet har gennemgået og revideret
snereglerne.
Elevrådet har ønsket nye skolemøbler, hvilket
er imødekommet, der kommer nye
skolemøbler i uge 7. til 3-9. klasse.
Elevrådet har drøftet orden og rengøring på
skolen og skal til næste elevrådsmøde drøfte
hvordan de foreslår at der kan sættes fokus
på orden og rengøring på skolen. Pt arbejder
de på plakater, film og informationer i
klasserne.
Der er ønsket nye net til fodboldmål og små
mål til fodboldbanerne, hvilket bliver indkøbt.
Bestyrelsen tog kvalitetsrapporten til
efterretning og kommenterede
kvalitetsrapporten med følgende:
Data er fra 2018-19 og skolen er i fuldt gang
med at arbejde fremadrettet.
Skolen har et flot gennemsnit (0,2 over de
socioøkonomiske referencer) ved
afgangsprøverne, høj trivsel og en god
kompetencedækning.
Skolens 7. årgang starter et
brobygningsforløb i uge 19-22 2020 med
Slagelse-Virksomheder, understøttet af UU.
Der skal fortsat være fokus på trivsel i skolen,
herunder ensomhed. Bestyrelsen ønsker at
sætte fokus på at undersøge, hvordan det ser
ud på Søndermarksskolen og om der er noget
vi kan arbejde med. Bestyrelsen ønsker en
skole, hvor alle tager ansvar for hinanden og
tør at tale om de problemer, der måtte være.

4. Status på partnerskabsaftale med
MAD-LEJR / Arla fonden
O/D Henrik

Der er pt. Indgået partnerskabsaftale med at
deltage på Arlas madlejr.

Dagsordenspunkt
a. Forslag om at mad-lejrskolen
bliver den obligatoriske
lejrskole med afvikling på 7.
årgang i en tre årig periode.

Referat
Kommende 7. årgang vil fremadrettet deltage
på madlejr de kommende 3 år.

5. Valgfag i 2020/21 evt. samarbejde
med ZBC om Håndværk og design
O/D Thomas

Fra kommende skoleår 2020-21 vil skolen
forsøge et samarbejde med ZBC, der kommer
til at stå for valgfaget i HDS. kommende 8.
årgang vil skulle læse 120 timer HDS med
eksamen i juni 2021.

Bestyrelsen drøftede hvorvidt, det kunne
være en god ide at promovere sig på bl.a. at
være partnerskabsskole.

årgang vil følge et forløb, hvor de har 60t
HDS her på skolen med skolens personale og i
8.klasse blive undervist af ZBC fra august til
december (60t) med efterfølgende eksamen.
Skolens personale vil være med på ZBC som
sidemandsoplæringsforløb.
De elever som ikke har HDS som valgfag vil
blive tilbudt madkundskab.
Henrik og Thomas har drøftelser med ZBC i
kommende uge.
Bestyrelsen ønskede at der bliver drøftet,
hvordan ZBC forholder sig til rygning på
matriklen, da vi ikke ønsker at vores elever
udsættes for dette.
6. Personale situationen og drift af
kantinen
O Henrik
a. Kantinen
b. Øvrige

Skolens kok er kommet rigtig godt i gang og
skolens elever er glade både for kantinens
menuer samt for Martin.
Martin har optimeret skolens kantine og
præsterer en god økonomi.
Martin foreslår at arbejde på at få en
økologisk bronzestjerne (30% økologiske
varer)
Der er overvejelser om at kantinen kan lave
”food to go” for skolens personale. Henrik
arbejder på at få overblik over det formelle i
en sådan ordning.
Der er pt. 41 elever til kommende 0. klasse.

Dagsordenspunkt

Referat
Bestyrelsen drøftede, hvordan skolen kan
blive endnu mere opsøgende i forhold til at
brobygge til børnehaverne.
Bestyrelsen drøftede, hvordan vi kan vise
omverdenen, hvad vi er dygtige til og hvad
der er attraktivt ved at være elev og forældre
på skolen.
Skolen skal have en børnehaveklasse mere i
det kommende år, hvilket betyder at vi enten
skal ansætte en børnehaveklasselærer eller
dække opgaven internt. Der afventes endelige
visitationer mv. i uge 12.

7. Status på vikardækning udvalgte
årgange

Henrik orienterede om kvaliteten samt
omfanget af vikartimer på skolen.

O/D Henrik

Skolen er meget opmærksom på at have så
dygtige vikarer som muligt samt at have så få
vikardækninger som muligt.
Der er lærere som har en vikarpulje, dette
skal sikre at vikardækning på skolen bliver
varetaget af uddannede lærere.

8. Evt. henvendelse fra bestyrelsen til
udvalget om problematik om venteliste
til Klubben på byskovvej. Hvem skriver
eller er det ok som det er nu?……
D/B Mikael
a. Skal der udarbejdes en
henvendelse til udvalget?
b. Hvem skriver (evt. endelig
godkendelse på næste
møde)?

Henrik har haft dialog med klubben på
Byskovvej. Pt er klubben fyldt og der er
venteliste pga. brandmæssige krav.
Der er pt. drøftelser på Nymarkskolen
vedrørende et større klubtilbud for deres
elever og bestyrelsen på Søndermarksskolen
ønsker at overveje om man vil drøfte et fælles
forslag sammen med dem.
Michael tager kontakt til bestyrelsen fra
Nymarkskolen.

9. Bestyrelsens deltagelse i kickoff arrangement d. 27.febuar om den nye
børne- og ungepolitik
B Mikael
10. Status på renovering af ude områder
og indkøb af møbler.
 Henrik

Bestyrelsen deltager med skoleleder,
medarbejderrepræsentant samt
bestyrelsesformand og eventuelt
elevrådsformand.
Kampen mod knækfliser fortsætter på
Søndermarkskolen. Næste etape for
renovering er omkring A-huset og herefter
ved B-huset.

Dagsordenspunkt

Referat
Der kommer nye møbler til 3.-9. klasse i uge
7.
Biblioteket bliver nyindrettet frem mod påske.
HDS lokalet bliver renoveret og nyindrettet
frem mod sommerferien.

11. Gennemførelse af interview 1-3
klasse og 4-9. klasse om elevens
oplevelse af læringssamtaler og
feedback fra lærerne.
Bilag
O Henrik

I uge 6 gennemføres der en
spørgeundersøgelse for alle eleverne på
skolen. Der bliver spurgt ind til indholdet af
læringssamtalerne samt hvordan eleverne
trives.
Spørgeundersøgelsen er en undersøgelse, der
skal gøre skolens ledelse og personale
opmærksomme på, om der er noget vi skal
gøre anderledes ifht. læringssamtalerne og
hvad vi har succes med.
Bestyrelsen var meget interesserede i at se
resultaterne af undersøgelsen.

12.Meddelelser
a) Formanden
b) Skoleleder
c) Medarbejderrepr.
d) Andre

13. Punkter til kommende møder:
- Evt. behov for
suppleringsvalg

a) Michael og Malene har været til
netværksmøde for skolebestyrelserne
og skoleudvalget i Slagelse kommune
og der er nedsat en styregruppe der
mødes næste gang 12. marts 2020.
rengøringsstandarter, pedeltid samt
inklusion kunne være temaer der kunne
drøftes i udvalget.
b) Skolen har lejet en madmaskine fra
Arla, der er en stor succes hos skolens
elever.
Der er ansat ny lærer pr. 1.1 2020 Tom
Christensen.
c) Fagbladet Folkeskolen har skrevet en
artikel om, hvordan vi på
Søndermarksskolen arbejder med vores
ordblinde elever.
d) Der bliver istandsat i SFO’ens
fællesområde.
e) Thomas Kronevald fortsætter
møderække med Steen Knuth
vedrørende idræt og bevægelse i
skolen.
Næste bestyrelsesmøde den 5. marts 2020.
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